
Profile of Mr. Md. Nojibur Rahman 

Principal Secretary to HPM 
 

 Mr. Md. Nojibur Rahman has joined as Principal Secretary to the Hon’ble Prime Minister on 

1 January 2018. Prior to this appointment he served as Senior Secretary, Internal Resources 

Division (IRD), Ministry of Finance and Chairman, National Board of Revenue (NBR) for three 

years since January 2015. Under his guidance and supervision “Good Governance and Modern 

Management Framework” was introduced at NBR. During his tenure NBR attained a tax-payers 

friendly as well as business and investment friendly image and also exceeded revenue collection 

targets for three consecutive fiscal years i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Earlier he served as 

Secretary of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) and also as Secretary, Statistics and 

Informatics Division (SID) under the Ministry of Planning.  

 Born on December 31, 1960 Mr. Rahman obtained Bachelor of Social Science (BSS) and 

Masters of Social Sciences (MSS) in Sociology in 1982 and 1984 respectively from the University 

of Dhaka. He studied at the Australian National University (ANU) under the prestigious 

Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP) and obtained Graduate Diploma and 

Masters in Development Administration in 1998 and 1999 respectively. He also undertook a 

Parliamentary Internship during March-May 1999 in the Australian Parliament.  

 Mr. Rahman served as Economic Minister at the Bangladesh Permanent Mission to the 

United Nations Headquarters in New York from 2009 to 2012. He was Vice President of the 

Executive Board of UNDP, UNFPA and UNOPS. Besides, he worked as the Lead delegate of 

Bangladesh at the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), UNICEF and UN 

Women Executive Boards. He actively took part in the negotiation process for the system wide 

coherence Resolutions (2009-2010), the 4th UN Conference on LDCs (2011) and the UN 

Conference on Sustainable Development-UNCSD/Rio+20 (2012) to promote and protect the 

interests of LDCs. He was a member of different Advisory Committees of UNDP and UNFPA. 

 A member of the 1982 regular batch of Bangladesh Civil Service Administration Cadre, he 

previously worked as the Director General (Additional Secretary) of the Department of 

Environment (DOE), Joint Secretary in the Local Government Division (LGD), Deputy Secretary 

(UN) in Economic Relations Division (ERD) and Private Secretary to the Hon’ble Speaker of 

Bangladesh Parliament. He has got the experience of working in the Field Administration, Rajuk, 

Foreign Office, ERD, BNCC and the Bangladesh Embassies (in Myanmar and Vietnam) abroad. 

 He has a number of publications to his credit. His book on 'Protocol Management and 

International Etiquette' (1997) has been well acclaimed among others by the Parliamentarians 

and the Public servants. His other books titled 'Independence of the Speaker: Westminster Model 

and the Australian Experience' (2000) and 'Ombudsman in Bangladesh-a step towards good 

governance' (2001) were published respectively by the Institute of Parliamentary Studies (IPS) of 

Bangladesh Parliament and the UBS Publishers and Distributor Ltd in New Delhi, India. His last 

two books ‘Speaker and Ombudsman: Ethics and Good Governance’ and ‘Protocol Management & 

International Etiquette-Revised Edition’ (2017) have generated huge interests among public 

servants.  

 He visited many countries in the Asia, Europe, Africa, Australia, North America and South 

America to lead Bangladesh and UN delegations and to participate in numerous seminars and 

conferences held under the aegis of the United Nations (UN), Commonwealth Secretariat, Inter-

Parliamentary Union (IPU), Commonwealth Parliamentary Association (CPA), 'Colombo Plan' and 

SAARC Secretariat.  

 Mr. Rahman is married to Mrs. Nazma Rahman who is a writer and a singer. They have 

two sons, Fuad Rahman and Farabi Rahman. 

*** 



জনাব ম া: নজজবুর রহ ান,  

প্রধান ন্ত্রীর মুখ্য সজিব,  

প্রধান ন্ত্রীর কার্ যালয় 

এর সংজিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত : 

 

জনাব ম াোঃ নজজবুর রহ ান জসললট জবভালের সুনা েঞ্জ মজলার ছাতক উপলজলার েলেশপুর গ্রাল  ১৯৬০ সালল এক 

সম্ভ্রান্ত মুসজল  পজরবালর জন্মগ্রহে কলরন। তাঁর জপতা  রহু  মহজক  নজাবত আলী এবং  াতা  রহু া সা সুলেছা আলী। জতজন 

ঢাকা জবশ্বজবদ্যালয় মেলক স াজ জবজ্ঞান জবষলয় ১৯৮২ সালল স্নাতক এবং ১৯৮৩ সালল স্নাতলকাত্তর জিগ্রী অজযন কলরন। 

ক নওলয়লে স্কলারজশপ এবং মেললাজশপ মপ্রাগ্রাল র আওতায় জতজন ১৯৯৯ সালল সােলের সালে অলেজলয়ান ন্যাশনাল 

ইউজনভাজস যটি মেলক ‘মিলভলপল ন্ট এিজ জনলেশন’ জবষলয়  াস্টাস য জিগ্রী অজযন কলরন। জতজন দুই পুত্র সন্তালনর জনক। জ লসস 

নাজ া রহ ান তাঁর সহধজ যনী এবং সকল সৃজনশীল কালজর প্রধানত  অনুলপ্ররো।   

জনাব রহ ান ১৯৮২ সালল বাংলালেশ জসজভল সাজভ যস (প্রশাসন) কযািালর মর্ােোন কলরন। জতজন েত ০১.০১.২০১৮ 

তাজরখ হলত প্রধান ন্ত্রীর কার্ যাললয়  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর মুখ্য সজিব জহলসলব োজয়ত্ব পালন করলছন। জতজন এর অব্যজহত পূলব য অে য 

 ন্ত্রোললয়র অভযন্তরীে সম্পে জবভালের জসজনয়র সজিব ও জাতীয় রাজস্ব মবালি যর মিয়ারম্যান পলে জানুয়াজর ২০১৫ মেলক ক যরত 

জছললন। তাঁর মনতৃলত্ব জাতীয় রাজস্ব মবালি য ‘সুশাসন ও আধুজনক ব্যবস্থাপনা পদ্ধজত’ প্রবজতযত হলয়লছ এবং পর পর জতন বছর 

২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অে য বছলরর রাজস্ব লিয াত্রা শুধু অজজযতই হয়জন বরং অজতক্র  করা হলয়লছ। মেলশর 

সব যলিলত্র একটি রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃজত প্রজতষ্ঠা প্রয়ালস জবজভে উদ্ভাবনী পদ্ধজত প্রলয়াে কলর এবং সম্মাজনত করোতালের ট্যাক্স 

আইজি কাি য প্রবতযন কলর জতজন ব্যাপক স াদৃত হন। করোতা-বান্ধব পজরলবশ সৃজি, ক যকতযা-ক যিারীলের পলোেজত ও সুলর্াে 

সুজবধা বৃজদ্ধ কলর জতজন এক অভূতপূব য প্রােিাঞ্চে ততজর কলরলছন। ইত:পূলব য জতজন পজরলবশ ও বন  ন্ত্রোললয়র সজিব এবং 

পজরকল্পনা  ন্ত্রোললয়র অধীন পজরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা জবভালের সজিলবর োজয়ত্ব ও সেলতার সালে পালন কলরলছন। 

পজরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা জবভালের সজিব জহলসলব জতজন বাংলালেলশর  াোজপছু আলয়র প্রকৃত জহসাব জনে যয় কলর  াোজপছু 

আয় ৯২৩ মেলক ১১৯০ এ উেীত হয়। জতজন অতযন্ত সেলতার সালে অে যননজতক শু ারী ২০১৩ সম্পে এবং জজজিজপর জভজত্তবছর 

১৯৯৫-৯৬ মেলক ২০০৫-০৬ উেীত কলরন।  

জতজন জনউইয়লকয জাজতসংলের বাংলালেশ স্থায়ী জ শলন ইলকানজ ক জ জনস্টার পলে ক যরত জছললন। এ স য় জতজন 

ইউএনজিজপ, ইউএনএেজপএ এবং ইউএনওজপএস এর জনব যাহী মবালি যর ভাইস মপ্রজসলিন্ট জহলসলবও েিতার সালে োজয়ত্ব পালন 

কলরলছন। এছাড়া জতজন অে যননজতক সা াজজক পজরষে (ECOSOC) এ বাংলালেলশর মুখ্য মিজললেলটর োজয়ত্ব পালন কলরন 

এবং ৪ে য এলজিজস সলম্মলন (২০১১) ও জবশ্ব মটকসই উেয়ন সলম্মলন (R10+20, 2012) বাংলালেশ ও এলজিজস মেশসমূলহর 

স্বাে য সংরিলে অন্যত  মুখ্য মনলোজশলয়টর জহলসলব োজয়ত্ব পালন কলরন। জতজন জাজতসংলের মবশ কলয়কটি মরজুজলউশলনর ওপর 

মনলোজসলয়শন রাউলের সভাপজত (Facilitator) এর োজয়ত্ব পালন কলর সকল সেস্য রালের প্রশংসা অজযন কলরন। জতজন 

UNDP ও UNFPA এর জবজভে উপলেিা কজ টির সেস্য জহলসলব োজয়ত্ব পালন কলরন। ২০১০ সালল MDG শীষ য 

সলম্মললনর জন্য UNDP প্রেীত ‘‘What will it take to achieve MDGs by 2015’’ প্রজতলবেন 

প্রস্ত্ত্তলতর জন্য েঠিত Technical Advisory Panel (TAP) এর একজন সজক্রয় সেস্য জছললন। উক্ত প্রজতলবেনটি 

২০১০ সালল জজ-২০ (G20) সলম্মলন ও জাজতসংলের High Level Meeting on MDG এ অংশগ্রহেকারী সকল 

সরকার ও রােপ্রধালনর জবলবিনার জন্য উপস্থাজপত হয়। জতজন ২০১২ সালল বাংলালেলশর UN Peace Building 

কজ শলনর সভাপজতর োজয়ত্ব গ্রহলের সুলর্াে অজযলনর জন্য গুরুত্বপূে য ভূজ কা পালন কলরন। জাজতসংলে োকাকালল বাংলালেলশর 

স্বাে য সংরিলের ব্যাপালর ও বাংলালেলশর অজযলনর ব্যাপালর তাঁর জলজখত দুটি জনবন্ধ সেস্য রােসমূলহর জবলশষ  লনালর্াে আকষ যে 

কলর র্া স্থায়ী জ শন কতৃযক প্রকাজশত গ্রন্থ Bangladesh at The UN ও  40 Years of Bangladesh 

Membership to the UN এ অন্তভূ যক্ত হলয়লছ।  



বতয ালন জতজন গ্রীন ক্লাইল ট োে (জজজসএে) এর আওতায় সকল স্বলল্পােত মেলশর প্রজতজনজধত্বকারী জবকল্প সেস্য এবং 

জজজসএে এর গুরুত্বপূে য জনলয়াে কজ টি এর সেস্য জহলসলব োজয়ত্ব পালন করলছন।  

জতজন ইতোঃপূলব য অজতজরক্ত সজিব জহলসলব ২০০৯ সালল পজরলবশ অজধেপ্তলরর  হাপজরিাললকর োজয়ত্ব পালন কলরন। মস 

স লয় বাংলালেলশ পজরলবশ সংরিে সম্পজকযত জবজভে কার্ যক্র লক প্রাজতষ্ঠাজনক রূপ জেলত এবং বাংলালেশ ক্লাইল ট মিঞ্জ োলটজজ 

এে এযাকশন প্ল্যান (BCCSAP) চূড়ান্তকরলে গুরুত্বপূে য ভূজ কা পালন কলরন। জতজন ট্রান্সপালরজন্স ইন্টারন্যাশনাল, কযানলবরা, 

অলেজলয়া’র অন্যত  প্রজতষ্ঠাতা সেস্য। একইসালে জাজতসংে জলবায়ু পজরবতযন কাঠাল া (UNFCCC) এর আওতায় 

আন্তজযাজতক মনলোজসলয়শলন সেলতার সালে বাংলালেলশর মনতৃত্ব প্রোন কলরন। 

জনাব রহ ান যুগ্ম সজিব জহলসলব স্থানীয় সরকার, পল্লী উেয়ন ও স বায়  ন্ত্রোললয়র স্থানীয় সরকার জবভালের প্রশাসন 

অনুজবভালের প্রধান জহলসলব োজয়ত্ব পালন কলরন এবং মজলা পজরষে, উপলজলা পজরষে ও  ইউজনয়ন পজরষলের আইনেত 

কাঠাল া, আজে যক ি তায়ন ইতযাজে জবষলয় জবজভে গুরুত্বপূে য উলদ্যাে গ্রহে কলরন। জতজন মবশ জকছুজেন স্থানীয় সরকার প্রজশিে 

প্রজতষ্ঠান এনআইএলজজ এর  হাপজরিাললকরও োজয়ত্ব পালন কলরন। মস স য় এলজজএসজপ প্রকল্প, জভললজ মকাট য প্রকল্প ইতযাজের 

সেল বাস্তবায়লন এবং স্থানীয় সরকার জবভালে জিজজটাল কার্ যক্র  বাস্তবায়লন জবলশষ উলদ্যাে গ্রহে কলরন।  

জনাব নজজবুর রহ ান ২০০৪-২০০৭ সাল পর্ যন্ত জললয়লন ইউএনজিজপ’র অে যায়লন প্রজতজষ্ঠত Comprehensive 

Disaster Management Programme (CDMP) এর প্রজতষ্ঠাতা Project Manager 

(Deputy Leader), UNDP’র সহকারী আবাজসক প্রজতজনজধ/সহকারী আবাজসক পজরিালক এর োজয়ত্ব পালন কলরন। 

মস স লয় UNDP’র Governance Unit এর প্রধান জহলসলব জতজন জনব যািন কজ শন শজক্তশালীকরে প্রকল্প, পুজলশ 

জরে য প্রকল্প, জবিার জবভাে শজক্তশালীকরে প্রকল্প, Civil Service Capacity Building প্রকল্প ইতযাজের তত্ত্বাবধান 

কলরন। এস য় জতজন বাংলালেলশ ছজবযুক্ত মভাটার আইজি কাি য প্রকল্প কার্ যক্র  শুরুর জবষলয়ও অগ্রেী ভূজ কা পালন কলরন। 

এছাড়াও জতজন জাজতসংে সের েপ্তলরর সালে জবলশষ কলর UN Department of Political Affairs এবং UN 

Electoral Assistance Division এর সালে েজনষ্ঠ মর্াোলর্াে রিা কলর বাংলালেলশ জনব যািলনর সুষ্ঠু পজরলবশ 

স্থাপলন ভূজ কা রালখন।  

জনাব রহ ান ২০০১-২০০৩ সালল অে যননজতক সম্পকয জবভালের উপসজিব জহলসলব জাজতসংে অনুজবভালে োজয়ত্ব পালন 

কলরন এবং বাংলালেলশ UNDP, UNFPA, UNICEFসহ  জবজভে আন্তজযাজতক সংস্থার জবজভে কার্ যক্র  চূড়ান্তকরে ও 

 জনটজরং এর োজয়ত্ব পালন কলরন। এর আলে জতজন ১৯৯৬-২০০১ সন পর্ যন্ত বাংলালেশ জাতীয় সংসলের  াননীয় স্পীকার  রহু  

জনাব হু ায়ুন রশীে মিৌধুরীর একান্ত সজিলবর োজয়ত্ব পালন কলরন। এস য় জতজন বাংলালেশ জাতীয় সংসে এর আধুজনকায়ন ও 

অন্যান্য পাল যাল লন্টর সালে জি-পাজিক সম্পকয স্থাপন (Inter Parliamentarian  Relation Building) এবং 

IPU ও CPU এ বাংলালেলশর কার্ যকর অংশগ্রহলের ব্যাপালর সজক্রয় ভূজ কা পালন কলরন। জতজন Institute of 

Parliamentary Studies এবং জাতীয় সংসে সজিবাললয় মপ্রস গ্যালারী প্রজতষ্ঠা ও কার্ যকর করার ব্যাপালর গুরুত্বপূে য 

ভূজ কা পালন কলরন।  

জতজন ১৯৯১-১৯৯৪ সাল পর্ যন্ত জ য়ান ারস্থ বাংলালেশ দূতাবালস প্রে  সজিব ও মহি অব িযান্সারী এবং িাজয দ্যা 

এযালেয়াস য এর োজয়ত্ব পালন কলরন। একই স য় জতজন জভলয়তনাল ও প্রে  সজিলবর স বতী (Concurrent) োজয়ত্ব পালন 

কলরন। এ স য় জতজন বাংলালেশ-জ য়ান ার বাজেজয সম্প্রসারে ও মরাজহঙ্গা শরোেীলের স স্যা স াধালনর জবষলয় গুরুত্বপূে য 

ভূজ কা পালন কলরন। 

জনাব রহ ান ১৯৯৪-১৯৯৫ সালল ব্রাহ্মেবাজড়য়ার কসবা উপলজলায় মকন্দ্রীয়/জাতীয় সরকালরর প্রজতজনজধ জহলসলব 

উপলজলা/োনা জনব যাহী অজেসালরর োজয়ত্ব পালন কলরন। এর পূলব য জতজন ১৯৮৭-১৯৮৮ সালল রাজধানী উেয়ন কতৃযপলির 

ম্যাজজলেট জহলসলব োজয়ত্ব পালন কলরন। এছাড়া জসজভল সাজভ যলসর শুরুর জেলক জতজন ১৯৮৪-১৯৮৭ সাল পর্ যন্ত জসললট মজলায় 

মনজারত মিপুটি কাললক্টর, সহকারী কজ শনার এবং জনব যাহী ও জবিাজরক ম্যাজজলেট জহলসলব োজয়ত্ব পালন কলরন। 

জনাব রহ ান মপশােত োজয়ত্ব পাললনর অংশ জহলসলব জবজভে আন্তজযাজতক কনোলরন্স/ওয়াকযশপ/মসজ নালর অংশগ্রহে 

কলরলছন। জতজন জনউইয়লকয র্োক্রল  ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৪ ও ২০১৫ সালল জাজতসংে সাধারে পজরষলের ৬৪ত , ৬৫ত , 



৬৬ত , ৬৯ত  ও ৭০ত  অজধলবশলন মর্ােোন কলরন। এছাড়া জতজন ২০১০-২০১২ সালল জাজতসংলের মবশ জকছু প্রজতজনজধেললর 

মনতা জহলসলব োটিন আল জরকা ও আজিকান কলয়কটি মেশ সের কলরন। একজন েি ও ম ধাবী ক যকতযা জহলসলব জতজন 

মপশােত োজয়ত্ব পাললন সততা, জনষ্ঠা ও একাগ্রতার  াধ্যল  সকললর আস্থা, শ্রদ্ধা ও  ভাললাবাসা অজযন করলত সি  হলয়লছন।  

জতজন অলনকগুললা গ্রন্থ রিনা কলরলছন। Protocol Management and International 

Etiquette, Ombudsman in Bangladesh: A step towards good governance এবং 

Independence of the Speaker: the Westminster Model & the Australian 

Experience তাঁর রজিত উলল্লখলর্াগ্য গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রলন্থর  লধ্য উলল্লখলর্াগ্য হলে ইংলরজজ ভাষায় প্রকাজশত 

‘বাংলালেশ ন্যায়পাল’-সুশাসলনর পলে আলরক পেলিপ, ‘স্পীকালরর স্বাধীনতা’ ইতযাজে। ‘পল্লী উেয়ন’  ‘রাজননজতক ইজতহাস’ 

এবং ‘সাহায্য স ন্বয়’ জবষয় সম্পলকয তাঁর মবশ কলয়কটি মূেবান জনবন্ধ জবজভে জান যালল ও সা জয়কীলত প্রকাজশত হলয়লছ। 

এছাড়াও ‘জশল্প ব্যবস্থাপনা’ ‘শ্র  কোে’ এবং ‘মপৌর প্রশাসন’ সম্পলকয তাঁর একক এবং মর্ৌে জরসাি য  লনাগ্রাে রলয়লছ। জতজন 

জবজভে প্রজশিে প্রজতষ্ঠালন ‘প্রলটাকল ও জশিািার’, ‘মনতৃত্ব ও তনজতকতা’, ‘সুশাসন ও আধুজনক ব্যবস্থাপনা’  জবষলয় প্রজশিে প্রোন 

কলরন।  

জনাব নজজবুর রহ ান ছাত্রজীবন মেলক স্কাউটিং আলদাললনর সালে জজড়ত জছললন। জতজন ইতোঃপূলব য বাংলালেশ স্কাউটস 

এর জাতীয় কজ শনার (উেয়ন) ও জবজভে কজ টির (র্ো-সাংেঠজনক কজ টি, মরজজলেশন কজ টি ইতযাজে) সভাপজত জহলসলব 

োজয়ত্ব পালন কলরলছন এবং স্কাউটলসর অগ্রর্াত্রায় গুরুত্বপূে য ভূজ কা পালন করলছন। জতজন স্কাউলটর জাতীয় কাব কযাম্পুরী 

আলয়াজনকারী কজ টির সভাপজতর োজয়ত্ব পালন কলরন। জতজন অসা ান্য অবোলনর জন্য ২০১৬ সালল বাংলালেশ স্কাউটলসর ২য় 

সলব যাচ্চ ‘মরৌপ্য ইজলশ’ এওয়ালি য ভূজষত হলয়লছন। এছাড়া জবেত ২০০৩-২০০৪ সালল বাংলালেশ ন্যাশনাল কযালিট মকালরর 

(জবএনজসজস) উপপজরিাললকর োজয়ত্ব পালনকালল জতজন জবএনজসজস’র সম্প্রসারে ও প্রাজতষ্ঠাজনক সি তা বৃজদ্ধর ব্যাপালর গুরুত্বপূে য 

ভূজ কা রালখন।  

ক যজীবলন জতজন োইোে, জ য়ান ার, জসঙ্গাপুর, জেজলজপন্স, জভলয়তনা , জে যান, ইরাক, দুবাই, মসৌজে আরব, ও ান, 

ভারত, পাজকস্তান, িান্স, ইতালী, জা যানী, মবলজজয়া , েজিে মকাজরয়া, িীন, ম জক্সলকা, সুইজারোে, মনোরোেস্, লুলক্স বাে য, 

যুক্তরাজয,  জরশাস, কানািা, যুক্তরাে, মপরু, কলবাজিয়া,  াললয়জশয়া, মকজনয়া, ভুটান, ইজেওজপয়া, অলেজলয়াসহ জবলশ্বর জবজভে 

মেশ সের কলরন। 

 

**** 


